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Grupa Enea

sportowców regularnie startu-
jących w zawodach z osobami 
uprawiającymi sport rekreacyj-
nie czy dojeżdżającymi do pra-
cy na rowerze. Dziękuję zaan-
gażowanej społeczności Grupy 
Enea za wszystkie aktywności. 
Łączymy siły dla realizacji Ce-
lów Zrównoważonego Rozwo-
ju, jednocześnie troszcząc się 
o lokalne społeczności i wła-

sne zdrowie – komentuje Artur 
Murawski, dyrektor Departa-
mentu Sponsoringu, Promocji 
i Zarządzania Marką w Enei.

Solidarność z Ukrainą
Pisząc o wspieraniu najbardziej 
potrzebujących, nie sposób nie 
wspomnieć o pomocy, jaką od 
24 lutego 2022 r. Grupa Enea 
niesie ukraińskim uchodźcom. 
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walory edukacyjne. Uczestnicy, 
po pokonaniu określonej liczby 
kilometrów, otrzymywali daw-
kę wiedzy o Celach Zrównowa-
żonego Rozwoju (SDGS).

– Cieszymy się, że tak wie-
lu pracowników zechciało się 
włączyć w realizację wspólne-
go celu, poświęcając swój czas 
i energię na pomoc dzieciom. 
Nasz projekt połączył ze sobą 

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Świat biznesu czeka wiele zmian. Dotyczą 
one między innymi filozofii działania firm. 
Dziś liczą się już nie tylko wyniki finansowe, 
a biznes to także odpowiedzialność za 
społeczność i środowisko, w którym 
funkcjonuje. Zmiany wpisane w ideę 
zrównoważonego rozwoju przyśpieszają. 
Jednym z polskich liderów działających 
zgodnie z tymi założeniami jest Grupa Enea.
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Potęga pomagania

Cel udało się zrealizować! Od 
połowy sierpnia do końca wrze-
śnia pracownicy Grupy Enea po-
konali ponad 100 tys. km, za-
równo podczas codziennych 
aktywności, jak i zawodów spor-
towych – triathlonowych, rowe-
rowych czy biegowych.    

Ubiegłoroczna edycja pro-
gramu „Biegamy – Zbieramy 
– Pomagamy” miała również 

Z badań przeprowadzo-
nych na przestrzeni 
ostatnich lat wynika, że 

konsumenci z roku na rok coraz 
bardziej oczekują od firm za-
angażowania w rozwiązywanie 
wyzwań społecznych i wspie-
rania lokalnych społeczno-
ści. Ta mentalna zmiana w na-
turalny sposób powoduje więc, 
że społeczna odpowiedzial-
ność biznesu (CSR) staje się nie 
tyle modą, ile pożyteczną ko-
niecznością i nowym sposobem 
funkcjonowania dla przedsta-
wicieli biznesu.

Grupa Enea od lat tworzy 
i wspiera programy oraz pro-
jekty społecznie odpowiedzial-
ne, których celem jest troska 
o środowisko naturalne, promo-
wanie zdrowych i proekologicz-
nych postaw, patriotyzmu, czy 
pomaganie najbardziej potrze-
bującym oraz angażowanie się 
w szeroką rozumianą edukację.

Punkty dla dzieci
Jednym z najważniejszych pro-
jektów społecznych zainicjowa-
nych przez Fundację Enea jest 
program „Biegamy – Zbieramy 
– Pomagamy”. Zaangażowani 
uczestnicy tego projektu – pra-
cownicy Grupy Enea, biegając, 
spacerując, jeżdżąc na rowerze 
czy na rolkach zbierają punk-
ty, które następnie są przelicza-
ne na złotówki. Zebrana suma 
przeznaczana jest na realizację 
wspólnego celu. W 2022 r. pra-
cownicy przez sześć tygodni mo-
gli dodawać swoje aktywności, 
rejestrując je w specjalnej apli-
kacji. Minimalny dystans wynosił 
1,5 km, dodatkowo punktowane 
były dojazdy do pracy rowerem 
oraz wykonanie kilku aktywności 
sportowych dziennie. Wspólnym 
celem w ostatniej edycji progra-
mu było zebranie 50 tys. zł na 
termomodernizację budynku 
wybranego domu dziecka. 



nie z Caritas Polska – zreali-
zowała projekt wyposażenia 
wszystkich ukraińskich uczniów 

uczęszczających do szkoły 
w wyprawki szkolne. Funda-
cja doposaża także uchodźców 
każdorazowo w razie potrzeby 
w niezbędne artyku-
ły życia codzienne-
go, takie jak odzież 
i środki czystości 
lub inne, na które 
zgłoszą zapotrze-
bowanie admini-
stratorzy ośrodków.

Warto też zazna-
czyć, że pracowni-
cy Enei – poza or-
ganizacją zbiórek 
i ich transportem – 
mocno zaangażo-
wali się finansowo 
w niesienie pomocy, 
wpłacając środki na 
specjalne konto uruchomione 
przez Fundację Enea. Wsparcie 
to zostało przekazane organi-
zacjom, które w sposób profe-

sjonalny pomagają uchodźcom 
na terenach przygranicznych 
i w ośrodkach w głębi kraju.

Daj siebie innym
Bardzo ważnym i skutecznie 
rozwijanym przez Fundację 
Enea projektem społecznym 

jest program grantowy 
„Potęga poMocy”, 
w ramach którego 
Fundacja przekazuje 
granty na realizację 
pomysłów i przed-
sięwzięć społecz-
nie pożytecznych, 
zgłaszanych przez 
pracowników Gru-
py Enea wraz z part-
nerem społecznym. 
W tym roku Fun-
dacja Enea planuje 
cztery edycje (pięć 
zwycięskich pro-

jektów w każdej edycji) 
„Potęgi poMocy”.

Fundamentem inicjatyw na 
rzecz pomocy potrzebującym 
i wspierania społeczności lo-

kalnych jest wolontariat. Gru-
pa Enea od wielu lat bazuje na 
aktywizacji swoich pracowników 
poprzez włączanie ich w pro-
gramy wolontariatu kompeten-
cyjnego. Dzięki temu pracowni-
cy Grupy obecni są w szkołach 
i przedszkolach, prowadząc tam 
lekcje o bezpiecznym obcho-
dzeniu się z prądem i o jego 
oszczędzaniu w ramach projek-
tu edukacyjnego „Nie taki prąd 
straszny”. Pracownicy umieją-
cy udzielać pierwszej pomo-
cy działają w zespołach ratow-
niczych, uczą dzieci, młodzież 
i dorosłych tej bardzo waż-
nej umiejętności. Ta inicjaty-
wa edukacyjna powstała wśród 
energetyków na co dzień pra-
cujących przy liniach energe-
tycznych. Muszą oni posiadać 
umiejętności ratownika me-
dycznego, by w razie wypadku 
pomóc poszkodowanemu, za-
nim dotrze do niego karetka.

Bardzo istotnym elemen-
tem działań w ramach wolonta-
riatu jest także wolontariat ak-
cyjny obejmujący działania na 
rzecz podmiotów użyteczności 
publicznej, organizowanie ak-
cji dobroczynnych, zbiórek ko-
leżeńskich dla potrzebujących, 
remontów, spotkań z osobami 
potrzebującymi, a także pomoc 
zwierzętom. 

– Dostarczamy energię 
elektryczną naszym klien-
tom, nie zapominając przy tym 
o niesieniu pomocy tam, gdzie 
jest ona niezbędna. To wielka 
odpowiedzialność, ale i satys-
fakcja z działania na rzecz na-
szych małych ojczyzn – tłuma-
czą przedstawiciele Fundacji 
Enea. 

Pracownicy Grupy 
obecni są w szkołach 

i przedszkolach, 
prowadząc tam lekcje 

o bezpiecznym 
obchodzeniu się 

z prądem i o jego 
oszczędzaniu 

w ramach projektu 
edukacyjnego  
„Nie taki prąd 

straszny”.

Paweł
MAJEWSKI

– Mobilizacja do pomocy w tej trud-
nej sytuacji jest kluczowa. Widzimy, że 
jest ona potrzebna w długiej perspekty-
wie czasowej. Angażując się we wszel-
kie formy pomocy, solidaryzujemy 
się z osobami dotkniętymi działania-
mi wojennymi, które przebywają u nas 
w Polsce lub które pozostały w swojej 
ojczyźnie. Ogromnie dziękuję wszyst-
kim pracownikom, dzięki którym udaje 
nam się nieść pomoc na tak wielu kie-
runkach – podkreśla Paweł Majewski,  
prezes zarządu Enei.  

ODPOWIEDZIALNY BIZNES Grupa Enea
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niopomorskie) i Sierakowie 
(woj. wielkopolskie). W ośrod-

ku tymczasowego po-
bytu w Starym Tar-
taku pod Lublinem 
pracownicy Lubel-
skiego Węgla Bog-
danka udostępni-
li miejsca dla ok.  
40 osób. Do dziś 
pod opieką Grupy 
Enea znajduje się 
160 osób, głównie 
kobiet z dziećmi. 

Dzieci i młodzież 
z Ukrainy przeby-
wające w ośrod-
kach Enei cały czas 

mogą liczyć na wspar-
cie Fundacji Enea w zakresie 
zapewnienia pomocy nauko-
wych i niezbędnych artykułów. 
W tym celu Fundacja – wspól-

Do tej pory na ten cel Grupa 
przeznaczyła Ukrainie ponad  
5,5 mln zł. Pomoc otrzyma-
ły m.in. Caritas, Lubelskie Ho-
spicjum dla Dzieci im. Małego 
Księcia czy Fundacja Wolność 
i Demokracja zajmująca się 
m.in. pomocą Polakom i oso-
bom polskiego pochodze-
nia, które pomimo działań wo-
jennych pozostały na terenie 
Ukrainy. Grupa wsparła też 
m.in. proces odbudowy znisz-
czonego ukraińskiego syste-
mu elektroenergetycznego 
oraz udostępniła swoje ośrod-
ki wypoczynkowe, zapewniając 
uchodźcom bezpieczne schro-
nienie.

Już w pierwszych tygo-
dniach po brutalnym najeź-
dzie wojsk rosyjskich pod-
czas zbiórek organizowanych 

w spółkach Grupy w całej Pol-
sce zebrano ponad 13 ton da-
rów: środków czystości, 
żywność długoter-
minową i przedmioty 
codziennej potrze-
by. Zbiórki odby-
wały się w 50 lo-
kalizacjach, a dary 
zostały przekaza-
ne do punktów PCK, 
ośrodków recepcyj-
nych w dużych mia-
stach oraz ośrodków 
w yp o c zynkow y ch 
Grupy Enea, w któ-
rych w najtrudniej-
szym momencie 
wojny schronienie zna-
lazło około 270 osób. Uchodźcy 
mieszkali w Hotelu Energetyk 
w Kozienicach (woj. mazowiec-
kie), Dziwnowie (woj. zachod-

Na pomoc  
Ukrainie Grupa Enea  

przeznaczyła już 
ponad 5,5 mln zł. 
Wsparła też m.in. 
proces odbudowy 

zniszczonego  
ukraińskiego systemu  
elektroenergetycznego 

 oraz udostępniła 
uchodźcom ośrodki 

wypoczynkowe.



Góry i okolic zasadziła drze-
wa w ramach akcji „Posadź-
my razem las!”. Natomiast Lasy 
Państwowe przy współpra-
cy z Eneą Operator od same-
go początku akcji zaangażowa-
ły się w ochronę zagrożonego 
w Polsce wyginięciem ryboło-
wa. Dzięki współpracy, na dwu-
dziestometrowych słupach 
energetycznych Enei Operator 
w Wielkopolsce i na Pomorzu 
Zachodnim zamontowanych 
zostało kilkadziesiąt platform, 
z których mogą korzystać te 
piękne ptaki. O rybołowy war-
to dbać szczególnie – w Pol-
sce jest ich mniej niż par orła 
przedniego.

Enea Operator od lat zaan-
gażowana jest w ochronę za-
grożonych gatunków. W pół-
nocno-zachodniej Polsce, czyli 
na obszarze działania spółki, 

znajdują się gniazda nie tyl-
ko rybołowów, ale też po-

nad 3,3 tys. bocianich 
„lokali” założonych 

przez te ptaki na słu-
pach energetycznych. Prawie 
3,1 tys. Enea Operator umie-
ściła na specjalnych platfor-
mach. Warto wspomnieć, że 
wynoszenie gniazd na platfor-
my ma już ponad trzydziesto-
letnią tradycję.

Inicjatywy organizowane 
w ramach „Enea EkoProjekty” 
kierowane są przede wszyst-
kim do lokalnych społeczności 
z terenu działania Grupy Enea. 
W tym roku akcja będzie kon-
tynuowana – w ramach part-
nerstw prośrodowiskowych 
z podmiotami użyteczności 
publicznej odbędzie się m.in. 
sadzenie drzew (akcja wspie-

rająca przechodzenie klientów 
Enei na faktury elektroniczne), 
sprzątanie terenów leśnych 
i plaż (#TrashChallengeEnei), 
a także tworzenie ścieżek edu-
kacyjno-rekreacyjnych oraz 
organizacja warsztatów eduka-
cji ekologicznej. 

Oszczędzaj energię
Troskę o środowisko naturalne 
Enea wpaja również najmłod-
szym mieszkańcom nasze-
go kraju. W ramach projektu 
„Oszczędzaj Energię z Krzy-
siem Elektrykiem”, który łą-
czy w sobie elementy wiedzy 
o prądzie, bezpieczeństwa 
z nim związanego i jego wpły-
wu na środowisko, wolonta-
riusze Enei opowiadają dzie-
ciom, jak powstaje prąd, jakie 
są źródła pozyskiwania ener-
gii oraz jakie zagrożenia wyni-
kają z nieprawidłowego korzy-
stania z energii elektrycznej. 
Dodatkowo dzieci poznają za-
sady bezpiecznego korzystania 
z urządzeń elektrycznych oraz 
utrwalają wiedzę o oszczędza-
niu energii i tego, w jaki sposób 
przekłada się to na działalność 
proekologiczną.

W 2023 r. Enea pracuje nad 
odświeżeniem formatu całej 
akcji i wzbogaceniem projek-
tu o dodatkowe treści związa-
ne z odnawialnymi źródłami 
energii oraz z szeroko pojętym 
oszczędzaniem energii, jako 
istotnym elemencie wpływu 
na środowisko naturalne. Wo-
lontariusze Enei ruszą do szkół 
wyposażeni w nowe materiały 
dydaktyczne – książeczki oraz 
stworzoną na potrzeby projek-
tu animację. 

ODPOWIEDZIALNY BIZNES Grupa Enea
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Wspólna troska
o środowisko

Poszanowanie środowi-
ska naturalnego jest in-
tegralną częścią strate-

gii Grupy Enea. Zgodnie z nią 
podmioty wchodzące w skład 
Grupy stawiają sobie za cel 
zrównoważony rozwój w ca-
łym łańcuchu wartości: od wy-
dobycia poprzez wytwarza-
nie, dystrybucję i sprzedaż 
energii elektrycznej oraz re-
alizację kompleksowych dzia-
łań prośrodowiskowych. Troska 
przyszłych pokoleń o środo-
wisko naturalne nierozerwal-
nie wpływa na zrównoważony 
rozwój, do którego dąży Gru-
pa Enea.

Projekty ekologiczne
Wyrazem tej troski jest pro-
gram „Enea EkoProjekty”. 
Obejmuje on inicjatywy, któ-
rych celem jest uświadamianie, 
jak ważna jest ochrona środo-
wiska i jak wiele zależy od za-
angażowania wszystkich grup 

społecznych. Realizowany jest 
od 2019 r. wspólnie z Lasami 
Państwowymi, które 
prowadząc gospo-
darkę leśną, dbają 
o dobry stan zarzą-
dzanych terenów, 
w tym o zachowa-
nie walorów przy-
rodniczych i krajo-
brazowych. Lasy to 
przyrodniczy skar-
biec Polski. W ich 
pieczy znajdują się 
siedliska najcen-
niejszych gatunków 
roślin i zwierząt. Dbają o po-
większanie zasobów leśnych, 
dostarczają gospodarce odna-
wialnego surowca, stale trosz-
cząc się o trwałość i integral-
ność ekosystemów. 

Projekt z jednej strony ma 
wymiar edukacyjny, z drugiej 
uczestniczenie w nim jest do-
skonałą okazją do spędzenia 
aktywnie czasu. W jego ramach 

odbywa się m.in. sadzenie 
drzew i krzewów miododaj-

nych, organizowane są 
festyny przyrodni-
czo-edukacyjne po-
łączone ze zbiórką 
elektrośmieci, po-
wstają ścieżki eduka-
cyjne i trasy biegowe 
z punktami eduka-
cyjno-rekreacyjnymi.  

Na ratunek 
ptakom
Rozpoczynając pro-
gram w 2019 r., Enea 

wspólnie z Nadleśnictwem 
Zielona Góra, w trakcie spo-
tkania z mieszkańcami Zielonej 

Dbałość o środowisko naturalne jest jedną z najważniejszych zasad  
„Kodeksu Etyki Grupy Enea”, zgodnie z którym pracownicy włączają się  
do działań i aktywnie uczestniczą w akcjach informacyjno-edukacyjnych  
na rzecz ochrony środowiska. W 2023 r. Grupa Enea i Fundacja Enea  
będą kontynuowały realizację akcji i projektów proekologicznych.

Troska przyszłych 
pokoleń  

o środowisko 
naturalne 

nierozerwalnie 
wpływa na 

zrównoważony 
rozwój, do którego 
dąży Grupa Enea.



Grupa Enea
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jarzone przez jak największą 
liczbę Polaków”. W ramach ini-
cjatywy „Szczecin niepokorny”, 
podczas konferencji historycz-
no-dydaktycznej, nauczyciele 
otrzymują pakiety edukacyjne 
dla swoich klas. Organizowany 
jest też konkurs na pracę lite-
racką i opowieść fotograficzną.

Innym projektem z zakre-
su edukacji patriotycznej, który 
realizuje Grupa Enea, jest kon-
kurs „Z Wielkopolski do Wol-
nej Polski”. Ma on na celu sze-
rzenie wiedzy wśród młodego 
pokolenia na temat Powstania 
Wielkopolskiego i jego znacze-
nia dla budowania niepodległej 
Polski. W styczniu odbyła się  
II edycja konkursu, której tema-

tem było „Powstanie Wielko-
polskie, niezapomniane zwy-
cięstwo”. Uczestnicy – młodzi 
pasjonaci historii z klas 7 i 8 
szkół podstawowych z całego 
kraju – mieli za zadanie przy-
gotować pracę konkursową 
o tematyce Powstania Wielko-
polskiego w jednej z trzech ka-
tegorii: film, praca plastyczna 
lub praca tekstowa.

– Jesteśmy firmą, która dba 
o pamięć najważniejszych wy-
darzeń w dziejach naszego kra-
ju. Takim niewątpliwie jest zwy-
cięskie Powstanie Wielkopolskie. 
Naszym obowiązkiem jest przy-
pominać odwagę i heroizm tam-
tych dni, szczególnie młodsze-
mu pokoleniu – mówi Joanna 

Eneę we współpracy  z To-
warzystwem Projektów Edu-
kacyjnych. Ma przypomnieć 
starszym, a młodszym uzmy-
słowić, że budowanie i umac-
nianie polskości Pomorza Za-
chodniego to proces trwający 
wiele wieków. Można go zo-
baczyć chociażby w wyda-
rzeniach z ostatnich stu kilku-
dziesięciu lat, jak powstanie 
i działalność szczecińskiej Po-
lonii, Zlot 1946, druga konspi-
racja, Grudzień 1970, czy po-
rozumienia sierpniowe. Jak 
tłumaczą pomysłodawcy ini-
cjatywy, „pora, by fakty te 
przestały być znane jedynie 
historykom czy lokalnym pa-
triotom, ale by zaczęły być ko-

Wspieranie talentów i budowanie postaw patriotycznych
ODPOWIEDZIALNY BIZNES
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uznanie zyskali również młodzi 
muzycy: mistrzowie gitary, gry 
na fortepianie i śpiewu, przyszła 
artystka sceny musicalowej oraz 
fotograf przyrody.

Spośród pomysłów zgłoszo-
nych przez szkoły i organizacje 
nagrodzono m.in.: organizację 
wakacyjnych zajęć edukacyj-
nych i teatralnych, rozwój Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
organizację dziecięcego turnieju 
piłkarskiego, imprezy sportowej 
w wieloboju dla najmłodszych, 
półkolonii popularyzujących 
dyscyplinę pływania artystycz-

nego, warsztatów 
muzyki i tańca kre-
sowego czy wyjazdu 
młodzieży do Obser-
watorium Astrono-
micznego Uniwersy-
tetu Pedagogicznego 
w Krakowie, znajdują-
cego się w Gorcach.

Narodowa 
tożsamość
Grupa Enea zaan-
gażowana jest także 
w projekty z zakre-
su edukacji historycz-
nej. Obecność trwa-
łych zasad moralnych 
w życiu publicznym 

oraz polska pamięć narodowa 
to wartości, którymi powinni się 
kierować Polacy, którzy w przy-
szłości będą decydować o ob-
razie gospodarczo-społeczno-
-politycznym naszego kraju.

„Szczecin niepokorny” to 
program realizowany przez 

F lagowym programem 
Grupy, który zakłada ak-
tywne wspieranie dzieci 

i młodzieży  w rozwoju ich na-
ukowych, sportowych i arty-
stycznych pasji, jest projekt Enea 
Akademia Talentów. To wspólna 
inicjatywa Enei i Fundacji Enea, 
której celem jest wspieranie 
rozwoju młodych talentów po-
przez pomoc finansową w po-
staci stypendiów i grantów.

Pozytywne wzorce
Program Enea Akademia Ta-
lentów angażuje z jednej stro-
ny utalentowane dzieci i ich ro-
dziców, z drugiej – placówki 
edukacyjne i inne organizacje 
z inicjatywą realizujące autor-
skie i innowacyjne projekty dla 
uczniów. O stypendium mogą 
się ubiegać uczniowie szkół 
podstawowych (od IV klasy) 
i ponadpodstawowych. O gran-
ty z kolei publiczne szkoły pod-
stawowe i ponadpodstawowe, 
organizacje pozarządowe (m.in. 
fundacje i stowarzyszenia), klu-
by sportowe, uczniowskie klu-
by sportowe, związki sportowe, 
państwowe i samorządowe in-
stytucje kultury, a także domy 
dziecka.

Znamy już wyniki IV edycji 

projektu. Stypendia o wartości 
3 tys. zł wywalczyło 43 uczniów. 
20 szkół oraz organizacji otrzy-
mało granty w wysokości 10 tys. 
zł, które zostaną przeznaczo-
ne na organizację dodatkowych 
zajęć i projektów wspierających 
rozwój młodzieży. Zwycięz-
cy zostali wyłonieni 
przez jury i internau-
tów. 

Wśród nagro-
dzonych uczniów IV 
edycji Enei Akademii 
Talentów w katego-
rii sport są m.in. te-
nisistka, miłośniczka 
squasha, zapaśnicz-
ka, miłośnicy tańca, 
żeglarstwa, gimna-
styczka specjalizują-
ca się w skokach na 
ścieżce, rekordzist-
ka świata juniorek 
na dystansie 50 m 
w pływaniu w płe-
twach (finswimming), 
orientalistki, czyli pasjonatki bie-
gów na orientację, a także mistrz 
świata do lat 16 w szachach 
szybkich. Dzięki stypendium od 
Enei swoje naukowe pasje będą 
mogli rozwijać np. pasjonaci 
elektroniki, biologii i matematy-
ki. W oczach jury i internautów 

W trosce o przyszłe pokolenia Grupa Enea angażuje 
się w działania edukacyjne wspierające młodzież 
w rozwijaniu zainteresowań i pasji.  
Nie zapomina też o historii, wartościach patriotycznych, 
podtrzymywaniu tradycji oraz nieustannym  
działaniu na rzecz rozwoju Polski.

Stypendia  
o wartości 3 tys. zł 

 wywalczyło  
43 uczniów. 20 szkół 

oraz organizacji 
otrzymało granty 

w wysokości 10 tys. 
zł, które zostaną 
przeznaczone 
na organizację 
dodatkowych 

zajęć i projektów 
wspierających  

rozwój młodzieży.
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ły podzielone na kilka kategorii 
w zależności od liczby miesz-
kańców. Dokument ukazuje 

sposób, w jaki polskie 
samorządy działa-
ją na rzecz realizacji 
Agendy 2030, czy-
li 17 Celów Zrówno-
ważonego Rozwo-
ju przyjętych przez 
ONZ. Opracowa-
nie zawiera również 
głos przedstawicieli 
biznesu, organiza-
cji pozarządowych, 
środowisk młodzie-
żowych oraz admi-
nistracji publicznej.

W ramach te-
gorocznej współpracy 

z UNAP, oprócz Raportu, Gru-
pa Enea wsparła dwa dodatko-
we projekty: Ambasadora/-kę 
Zrównoważonego Rozwoju oraz 
Letnią Akademię Zrównoważo-
nego Rozwoju. Celem obu ini-
cjatyw jest wspieranie edukacji 
młodych zarówno poprzez bez-
płatne warsztaty, jak i promo-
wanie działań już realizowanych 
przez aktywnych studentów i li-
cealistów, zwiększając dostęp-
ność wiedzy o zrównoważonym 
rozwoju. 

Mularczyk, kierownik Biura Spo-
łecznej Odpowiedzialności Biz-
nesu w Enei.

Zwolnieni z teorii
Grupa Enea po raz czwarty part-
neruje ogólnopolskiej olimpia-
dzie dla uczniów i studentów 
„Zwolnieni z teorii”. W ramach tej 
coraz bardziej popularnej plat-
formy, założonej przez Fundację 
„Zwolnieni z Teorii”, uczestnicy 
olimpiady – studenci i liceali-
ści, samodzielnie lub w zespo-
łach działają dla dobra swojego 
najbliższego otoczenia, realizu-
jąc swoje pomysły oraz zdoby-
wając praktyczne umiejętności 
i doświadczenie w planowaniu 
i zarządzaniu projektami. Po re-
jestracji na platformie każdy 
użytkownik uzyskuje dostęp do 
praktycznych informacji z dzie-
dziny zarządzania projektami 
i pokrewnych, które umożliwia-
ją skuteczne działanie na rzecz 
rozwiązania wybranego proble-
mu społecznego. Za zrealizowa-
ny w praktyce projekt uczestnicy 
uzyskują międzynarodowe cer-
tyfikaty biznesowe.

W obecnej edycji Grupa Enea 
objęła swoim patronatem pro-
jekty z zakresu nauki i medy-

cyny. Zwieńczeniem całego 
przedsięwzięcia będzie Wielki 
Finał Olimpiady, podczas któ-
rego nagrodzone zosta-
ną najciekawsze pro-
jekty. Warto dodać, 
że w ramach progra-
mu pod patronatem 
Grupy Enea zrealizo-
wano dotychczas 28 
projektów dla 1,3 mln 
beneficjentów.

Współpraca 
z UNAP
Enea wspiera też edu-
kację na rzecz Ce-
lów Zrównoważonego 
Rozwoju w Polsce. Fir-
ma kontynuuje rozpo-
czętą jesienią 2021 r. współpra-
cę z United Nations Association 
– Poland (UNAP), stowarzysze-
niem, które upowszechnia wie-
dzę na temat Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych. 

W ramach tej współpra-
cy Grupa Enea została part-
nerem strategicznym II edycji 
raportu „Zrównoważony roz-
wój miast w Polsce – od teorii 
do praktyki”. W raporcie udział 
wzięło 30 miast ze wszyst-
kich województw, które zosta-

Grupa Enea  
po raz czwarty 

partneruje 
ogólnopolskiej 
olimpiadzie dla 

uczniów i studentów 
„Zwolnieni z teorii”. 
W obecnej edycji 

objęła swoim 
patronatem projekty 

z zakresu nauki 
i medycyny.


